BILAGA 2 – REDOVISNING AV BEFINTLIG VERKSAMHET
ORGANISATION - SAMVERKAN
Hösten 2015 bestämde sig Svalövs kommun för att skapa en egen samverkansgrupp kring
ungdomsfrågorna, TUSS (Tillsammans Ungdomar Sysselsättning Svalöv). I TUSS ingår
Svalövs kommun (arbetsmarknad, utbildning och socialtjänst) och Arbetsförmedlingen.
TUSS består av en lokal styrgrupp samt en operativ grupp. TUSS operativa grupp har
återkommande möten var 5–6 vecka. Arbetsgrupper kring utvecklingsfrågor inrättas vid
behov.

AKTIVITETER TILL MÅLGRUPPEN
Arbetsförmedlingen har i uppdrag från riksdag och regering att inom 90 dagar erbjuda
arbete, studier eller insats för öppet arbetssökande ungdomar, den så kallade 90-dagars
garantin.
Följande aktiviteter finns riktade till målgruppen för överenskommelsen:

PROVA – FOLKUNIVERSITETET
Syfte

Metod

Målgrupp

Mål

Tid

Partners

Komma
närmare
arbetsmarknaden

Helhets- och
lösningsorienterat synsätt.

Primär målgrupp
är unga vuxna
(18–29) med
aktivitetsersättnin
g och upplevd
psykisk ohälsa.

Arbete
eller
studier

Ca 1 år,
men det
tillämpas
individuella
planer.

*Landskrona stad
*Försäkringskassan
*Psykiatrin
*Arbetsförmedlingen
*FINSAM
*Statens
fastighetsverk
*Ideella föreningar
*Företag

Efter introperiod på ca 6
veckor får deltagarna
individuella scheman där
först intern arbetsträning
ingår (på främst Ewerlöfs
holme på Citadellet), och
därefter extern
arbetsträning/praktik.
Verksamhetsområden:
*Det personliga ledar- och
entreprenörskapet
*Kultur och kreativitet
*Kompetens och meriter
*Hälsa och livsstil

Möjlighet
finns till
förlängning.
Projektet
finansieras
av
Arbetsförme
dlingen tom
inledningen
av 2019

Projektet finns i
Landskrona men
platser erbjuds för
ungdomar från
Svalöv genom
Arbetsförmedlingen

Antal
platser:
Antal
just nu:

20
2 deltagare (både
från Landskrona
och Svalöv)
2019-08-05

STÖD OCH MATCHNING – ARBETSFÖRMEDLINGEN
Syfte

Metod

Målgrupp

Mål

Tid

Partners

Stöd och
matchning

Stöd och
matchning hos
valfri
kompletterande
aktör

Främst
personer inom
garantierna.
Kan även vara
övriga som
ingår i
prioriterade
grupper.

Arbete/studier

Löpande 3
månader
insats

Kompletterande aktör
och AF

Antal
platser:

Platser efter
arbetsmarknadspolitisk
bedömning. Centralt
LOV-avtal.
Går ej att få fram exakt
antal just nu
2019-06-26

Antal just
nu:

JAGKAN – ARBETSMARKNADSENHETEN
Syfte

Metod

Målgrupp

Mål

Tid

Partners

Utökad
handledning i
samband med
studier

Supported
Education

Ungdomar med
psykisk ohälsa

Studier i första
hand och
därefter arbete

ESF-projekt
tom 2020

ESF
samverkansprojekt
med
Helsingborgsstad
som projektägare i
samverkan med
Arbetsförmedlingen
och sex kommuner
i Skåne nordväst
150 totalt under
projekttiden från
alla deltagande
kommuner
3

Antal
platser:
Antal just
nu:

PREPARANDUTBILDNING – ARBETSMARKNADSENHETEN OCH FRIDHEMS
FOLKHÖGSKOLA
Syfte
Metod
Motivera till
studier

Motivera till
studier genom
lektioner,
motivering
coachning

Målgrupp

Mål

Tid

Partners

Ungdomar inom
KAA. Ungdomar i
kommuninsats,
som ej bedöms
redo för AF:s
aktiviteter

Studier

20 veckors
kurs

Arbetsmarknadsenheten
och Fridhems
Folkhögskola

Antal
platser:
Antal just
nu:

Grupper om ca 10
individer
Förväntad gruppstart i
oktober

SMF – FRIDHEMS FOLKHÖGSKOLA
Syfte

Metod

Målgrupp

Mål

Tid

Motivera till
studier

Motivera till
studier genom
lektioner,
motivering
coachning

Jobbgaranti för
unga eller

Studier

Permanent
pågående, 3
månader
inskrivning

Partners
Arbetsförmedlingen

Jobb och
utvecklingsgarantin

Folkbildningsrådet

Antal
platser:

Enligt behov

Antal just
nu:

11 började under
Våren 2019

ALLMÄN KURS – FRIDHEMS FOLKHÖGSKOLA
Syfte
Att läsa in hela
eller delar av
gymnasiet

Metod
Studier på
heltid

Målgrupp

Mål

Tid

Ungdomar utan
fullständigt
gymnasium

Examen

Permanent

Partners
Arbetsförmedlingen
Svalövs kommun

Antal
platser:

Ca 100 platser

Antal just
nu:

93 st våren 2019

FERIEJOBB – SVALÖVS KOMMUN
Syfte

Metod

Målgrupp

Mål

Tid

Partners

Att deltagarna får
arbetslivserfarenhet

Anställning 3
veckor

Skolungdomar
16 och 17 år

Att deltagarna får
arbetslivserfarenhet

Under
sommaren

Svalövs
kommun
50

Antal
platser:
Antal just
nu:

50
2019-06-25

SOMMARLOVSENTREPRENÖRER
Syfte

Metod

Målgrupp

Mål

Tid

Partners

Väcka intresse
för
entreprenörskap

Prova på att
driva eget
företag

16–19 år

Starta ett antal
ungdomsföretag

Min. 3 veckor
Max. hela
sommarlov

Svalövs kommun

Antal
platser:
Antal just
nu:

15
10

Service till målgruppen
Följande service finns riktade till målgruppen för överenskommelsen:

SYV- SVALÖFS GYMNASIUM OCH VUXENUTBILDNINGEN
Syfte
Metod
Målgrupp
Mål
Tid
Vägledning

Individuellt

16–25 år

Arbete/studier

Löpande 3
månader insats

Antal
platser:
Antal just
nu:

Partners
*Svalöfs
gymnasium
*Fridhems
folkhögskola
Enligt behov

KAA- KOMMUNALA AKTIVITETSANSVARET – SVALÖVS KOMMUN
Syfte
Metod
Målgrupp
Mål
Tid
Kartläggning

Individuellt

16–19

Att få individer
tillbaka till
skolan

Partners

Pågående

*Svalövs kommun
*Arbetsförmedlingen

Antal
platser:
Antal just
nu:

Enligt behov

Kvar 57 varav 21 i
ökänd aktivitet
(avser juni 2019)

4 OLIKA INTRODUKTIONSPROGRAM – SVALÖFS GYMNASIUM
Syfte

Metod

Målgrupp

Mål

Tid

Partners

Kartläggning av
utbildningsbehov

Individuellt
anpassat
program

Ej behöriga för
att söka sig till
ett nationellt
program på
gymnasienivå

Att bli behörig
till ett nationellt
program eller
anställningsbar

Pågående,
insatser enligt
individuella
behov

*Svalövs
gymnasium

Antal
platser:
Antal just
nu:

Enligt behov
95 (2019-06-26)
Detta är antalet
Svalövs
ungdomar
sammanlagt på
de 4 olika
programmen.

ARBETSMARKNADSENHETEN - SVALÖVS KOMMUN
Syfte

Metod

Målgrupp

Mål

Tid

Partners

Egen
försörjning

Individuellt
stöd

Försörjningsstödstagare

Egen
försörjning

Pågående

*Svalövs kommun
*Försäkringskassan
*Arbetsförmedlingen
Enligt behov

Antal
platser:
Antal just
nu:

UNGSVALÖV
Syfte

Metod

Målgrupp

Mål

Tid

Partners

Egen
försörjning

Individuellt
stöd

16 – 29 år

Egen
försörjning

Pågående

*Svalövs kommun
*Arbetsförmedlingen
Ca 10

Antal
platser:
Antal just
nu:

Sedan start i
februari har vi haft
19 individer genom
insatsen
Kvar: 3 individer

SLUTSATSER
Det finns inte så många aktiviteter för unga i Svalöv, och eftersom arbetsförmedlingen inte
har något kontor i Svalöv, befinner sig de flesta aktiviteter och service i Landskrona för
tillfället. Det är därför viktigt att handläggare i Svalöv har kännedom om vilka aktiviteter som
finns i Landskrona och som erbjuder platser även till Svalövsbor.
På grund av att de tidigare ESF projekt Ung Framtid, Ung Komp och Prio1 löpt ut är utbudet
av aktiviteter för ungdomar bosatta i Svalöv begränsat. Däremot har ESF-projektet Ung
Framtid 2.0 startats upp under våren, där även ungdomar från Svalöv inkluderas. Då
projektet varit under uppstart kommer vi att kunna se mer av olika insatser, behov, etc.
framöver.
Det är viktigt att handläggare i Svalöv har kännedom om vilka aktiviteter, som finns i
Landskrona, och som erbjuder platser även till Svalövsbor.
I Svalöv har vi under flera år fokuserat på att jobba med ungdomar som lider av psykisk
ohälsa. Metoden ”supported employment” som används nu i ordinarie verksamhet på AME.
Metoden ”supported education” som används inom ramen för ESF-projektet JagKan ska
förhoppningsvis även den implementeras i ordinarie verksamhet.
I Svalöv har vi relativt hög andel ungdomar som går på språkintroduktionsprogram.
Ett av utvecklingsområdena för överenskommelsen är att handläggare, studie- och
yrkesvägledare, och övrig personal som kommer i kontakt med ungdomarna, har kunskap
om de olika aktiviteterna som även finns i Landskrona och som är tillgängliga för ungdomar
folkbokförda i Svalöv. Genom samverkan med AF kan kommunen erbjuda daglig aktivitet för
de ungdomar som hänvisas från AF men också internt genom KAA, genom insatsen
UngSvalöv. Under insatsen jobbar arbetsmarknadskonsulenterna tillsammans med
deltagarna ut mot sysselsättning Till exempel genom att hjälpa till med CV/personligt brev,
söka arbete, ge arbetsmarknadsinformation, studiebesök osv. Denna överenskommelse
startade i februari 2019 och gäller 1 år.

